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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ  
W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH. 

 
I. Zamawiaj ący – nazwa i adres, nazwa zadania.  
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.  
Strona internetowa: www.kielce.uw.gov.pl 
Nazwa zadania: „Dostawa środków eksploatacyjnych do drukarek komputerowych  
i komputerów”. 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty 
określonej w art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 

komputerowych i komputerów wraz z ich dostawą przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) – załączniku nr 1 do SIWZ  - Opisie przedmiotu 
zamówienia. 

2.  Materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych i laserowych, muszą być oryginalne 
i fabrycznie nowe (nie regenerowane, nie napełniane), wolne od wad technicznych, 
kompletne, posiadające zgodne z właściwymi przepisami atesty, dostarczane  
w oryginalnych opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla 
nowego produktu przez jego producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany 
produkt i termin jego ważności oraz nazwę producenta – odpowiednio do wymagań dla 
danego rodzaju materiału. Wyklucza się produkty refabrykowane, reprodukowane  
i regenerowane. Powyższe dotyczy zarówno oryginalnych materiałów producenta danego 
urządzenia jak i materiałów równoważnych. 

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy materiałów eksploatacyjnych równoważnych 
pod warunkiem, że będą to materiały o parametrach techniczno-jakościowych nie 
gorszych niż właściwe dla określonej klasy materiałów oryginalnych. W przypadku 
zaoferowania artykułu równoważnego konieczne jest potwierdzenie (zgodnie z art. 30 
ust. 5 ustawy) przez wykonawcę, że są to materiały o parametrach techniczno-
jakościowych i właściwościach nie gorszych niż oryginalne, spełniające standardy 
jakościowe określone w odpowiednich normach. 

4.  W przypadku zaoferowania artykułu równoważnego, do oferty należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego: 
1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego przez jednostkę certyfikacyjną potwierdzające, 
że artykuły będące przedmiotem dostawy odpowiadają normom: ISO/IEC 19752 (dla 
tonerów do urządzeń monochromatycznych), ISO/IEC 24711 (dla wkładów do urządzeń 
atramentowych) oraz ISO/IEC 19798 (dla tonerów do urządzeń kolorowych) lub 
deklarację zgodności producenta, że oferowane produkty są zgodne z ww. wymienionymi 
normami, zawierającą w swej treści co najmniej nazwę producenta, ilość drukowanych 
standardowych stron zgodnie z normami oraz symbol oferowanego towaru; 
2) oświadczenie producenta, iż zaoferowane tonery nie spowodują utraty gwarancji 
udzielonej przez producenta sprzętu oraz zwiększenia częstotliwości usług serwisowych 
danego urządzenia; 
3) oświadczenie producenta, iż zaoferowane tonery nie spowodują pogorszenia jakości 
pracy i są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są przeznaczone. 
4) oświadczenie, że wszelkie uszkodzenia urządzeń wynikłe z faktu użycia 
równoważnych materiałów eksploatacyjnych będą usuwane w autoryzowanym serwisie 
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producenta sprzętu na koszt Wykonawcy. Dokumenty należy przedstawić w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

5.  Wykonawca sporządzając ofertę jest zobowiązany do wpisania w kolumnie C Załącznika 
Nr 3 do SIWZ danych (np. symbolu) umożliwiających identyfikację oferowanego 
produktu. W przypadku zaoferowania artykułu równoważnego należy wpisać producenta 
artykułu. Wszystkie oferowane artykuły, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy 
prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa  
i dopuszczenia do obrotu handlowego. 

6.  Wszystkie materiały eksploatacyjne do drukarek muszą być objęte gwarancją do czasu 
wyczerpania środka drukującego (minimum 12 miesięcy od daty zakupu). 

7. W przypadku uszkodzenia urządzenia Zamawiającego na skutek wadliwego działania 
dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązany 
jest do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na własny 
koszt, niezwłocznie od daty zgłoszenia awarii. 

8.   Każda płyta CD i DVD w oddzielnym twardym (plastikowym) opakowaniu 
9.   Kod CPV :  
 30192320-0 taśmy do drukarek,  
 30125110-5 tonery do drukarek,  
 30125100-2 wkłady barwiące,  
 30234300-1 płyty kompaktowe,  
 30234700-5 taśmy magnetyczne,  
 30237251-3 zestawy do czyszczenia komputerów. 
 
IV. Zamówienia cz ęściowe . 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Informacja o ofertach wariantowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. Zamówienie uzupełniaj ące.  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia.  
 
VII. Zlecanie usług podwykonawcom. 
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć 
do wykonania podwykonawcom w danym zadaniu. 
 
VIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamiczne go systemu zakupów.  
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
IX. Zwrot kosztów udziału w post ępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
X.  Termin wykonania zamówienia. 
1. Do dnia 30.10.2012 r., według wcześniejszych powiadomień faxem lub emailem  

o ilościach zamawianych materiałów z 7 dniowym wyprzedzeniem. Pierwsza transza  
w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, według zgłoszonego 
zapotrzebowania z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Podane w formularzu cenowym poszczególne ilości są wielkościami szacunkowymi  
i uzależnione będą od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

3. Ewentualne zmniejszenie ilości nie spowoduje zmian cen jednostkowych, jak również  
z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia  
w stosunku do Zamawiającego  

  
XI. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny      
spełniania tych warunków.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
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1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, dotyczące:  
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
- Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie dostawy środków 
eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i komput erów, o ł ącznej warto ści 
co najmniej 60.000,00 złotych brutto, odpowiadające swym rodzajem dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz zał ączeniem dokumentu potwierdzaj ącego, że zostały 
wykonane lub s ą wykonywane nale życie. Ocena tego warunku dokonana zostanie 
na podstawie wykazu dostaw – wykaz ten stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 Pzp.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - na podstawie: 
a) - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.  
b) - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o świadczenia  
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , 

Niewykazanie spełnienia powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem  
z postępowania, zgodnie z treścią art. 24 ustawy Pzp. 

 
XII. Udział w post ępowaniu podmiotów wyst ępujących wspólnie.  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp); 
2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej 
dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego; 

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo do  reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie dla pełnomocnika musi być 
udokumentowane dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika 
podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych 
Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom 
kodeksu cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia); 

4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie 
spełniać warunki, których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp; 

5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) 
musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do 
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wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 Pzp.; 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, określającej co 
najmniej strony umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres 
prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum oraz 
solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wykonanie umowy.; 

7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą 
występującym jako reprezentant pozostałych. 

 
XIII. Oświadczenia i dokumenty wymagane w post ępowaniu:      
Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1. Wypełnione i podpisane formularze ofertowe - według wzorów określonych  
w Załączniku nr 2 i Zał ączniku nr 3 do SIWZ.  

2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp 
według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.   

3.  Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez  
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków,  
o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru 
określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ.  
- osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp 
według wzoru określonego  w Załączniku nr 6 do SIWZ.  

4.   Wykaz dostaw, o których mowa w dziale XI pkt 1 SIWZ – Załącznik nr 7 do SIWZ   
5.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp.  

6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do 
działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie 
wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone  
w formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność  
z oryginałem.  

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  wykonawców występujących wspólnie ( w tym: konsorcja, 
spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia.   

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – dokumenty te 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
– albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia. 

9. Dokumenty wystawione przez producenta lub odpowiednie niezależne podmioty 
uprawnione do kontroli jakości produktów, potwierdzające, że poszczególne materiały 
są kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez Zamawiającego, zapewniają jakość  
i wydajność wydruku nie mniejszą niż materiały oryginalne, nie spowodują utraty 
gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu oraz że wszelkie uszkodzenia urządzeń 
wynikłe z faktu użycia równoważnych materiałów eksploatacyjnych będą usuwane  
w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na koszt Wykonawcy – zgodnie  
z zapisem rozdziału III pkt.4 ust 1-4 SIWZ.  

 
XIV. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Wykonawcy z Zamawiaj ącym.  
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być 
sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Aleja IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.  

1. Zamawiający dopuszcza  porozumiewanie się faksem: (0-41) 343-06-96 
 –  wymagane niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania faksu. 

2. Zamawiający dopuszcza  porozumiewania się drogą elektroniczną - email: 
zo00@kielce.uw.gov.pl  

3. Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
XV. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami. 
Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się   z wykonawcami:  
Pan Mieczysław Wróbel, tel. 41 342-13-18. 
Kontakt z ww. pracownikiem odbywać się będzie w godzinach urzędowania od 730 do 1530 od 
poniedziałku do piątku. 
 
XVI. Wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
XVII. Termin zwi ązania ofert ą. 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w ust.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

 
XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.  

1. Przygotowanie oferty: 
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do              

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

e) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego  przedstawiciela 
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
i  załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 



 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: AG.I.272.1.10.2012 

Strona 8 z 10 
 

g) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane. 

h) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę.  

i) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią 

Wykonawcy kopercie i zaadresować: 
 Świętokrzyski Urz ąd Wojewódzki w Kielcach,  
  Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
  Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce   
  oraz opisać:  

„Dostawa środków eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i  komputerów”.  
Nie otwiera ć przed dniem 20.04.2012 r., godz. 12 00. 

b) Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie 
poinformowany, pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta. 

c) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Wykonawca 
nie może wycofać lub zmienić treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 

d) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez 
otwierania.  

  
XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 337, budynek A 

Do dnia 20.04.2012 r., do godz. 11 30 

 
2. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze 
Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój  
nr 338, budynek A 

Dnia 20.04.2012 r., godz. 12 00 

 
3. Sesja otwarcia ofert: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu powyższej informacji. Po 
otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: 
nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena. 

 
XX. Opis sposobu obliczenia ceny. 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia. 
- Cena może być tylko jedna. 
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 
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XXI. Kryteria  i sposób oceny ofert. 
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. Zamawiający   wybiera 
ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ z najniższą ceną.  
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:   
 

• Cena brutto: waga kryterium - 100 %   
• 100 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie 

mniej (według wzoru): 
    cena najni ższa 
  Cx = ----------------------------------------  x 100 pkt = ……. pkt 
    cena badanej oferty 

 
Cx – liczba punktów , przyjmuję się, że 1% = 1 pkt. 
Wynik: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość 
punktów według kryteriów oceny ofert. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej na dane zadanie 
    z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
XXII. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej . 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXIV. Warunki dotycz ące zawarcia umowy.  
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym 

pismem. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć aktualny odpis  

z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (okres ważności 6 m-cy od daty wystawienia) – w celu potwierdzenia 
umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli. 

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do 
SIWZ. 

 
XXV. Środki ochrony prawnej.  
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej ujęte  
w Dziale VI ustawy „Prawo zamówień publicznych” – odwołanie i skarga do sądu.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia za pomocą faksu. 
Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się  
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej. 
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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3) odrzucenia oferty odwołującego. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania (art.180 ust. 3 ustawy). 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu (art.180 ust. 4 ustawy). 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych  
w art. 27 ust. 2 ustawy (art.180 ust. 5 ustawy). 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 
miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem (art. 198 a do art. 198 g ustawy). 
 
XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu.  
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w formie pisemnej. 
 
XXVII. Postanowienia ko ńcowe.  
Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu jednocześnie akceptują 
zapisy SIWZ oraz wzór umowy dotyczący przedmiotu zamówienia. 
 
XXVIII. Wykaz zał ączników.  
Załączniki do specyfikacji: 
Załącznik Nr 1 do SIWZ   - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 2 do SIWZ   - Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 3 do SIWZ   - Formularz ofertowy - wykaz 
Załącznik Nr 4 do SIWZ   - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 
                                           w art. 22 ust.1 Pzp. 
Załącznik Nr 5 do SIWZ   - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
                                            z postępowania z powodu nie spełniania warunków, o których 
                                            mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 
Załącznik Nr 6 do SIWZ  - Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art.24 ust.1 pkt2 ustawy 

Pzp 
Załącznik Nr 7 do SIWZ   - Wykaz dostaw 
Załącznik Nr 8 do SIWZ   - Projekt umowy  
 


